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DE GENNEPENAAR

St. Norbertusparochie

GENNEP

St. Martinusparochie

PROFICIAT AAN ONZE VORMELINGEN!

Maandag 10 juni hebben Delana Hermse, Castella Willems, Noa Franken,
Leco Franken en Jet Spikmans het sacrament van het H. Vormsel ontvangen.
Wij wensen de vormelingen en hun ouders van harte proficiat!

A.S. ZONDAG
AUTOZEGENING

1e INTERRELIGIEUZE
ONTMOETING

VERKOOP 1e OORKONDE
CROWDFUNDING

ONZE TIENERGROEP BESTAAT 1 JAAR!

Vrijdag 21 juni hebben we met de vormelingen onze laatste Tieneravond
van het schooljaar gehad. De Tienergroep houden we ongeveer één keer per
maand op de vrijdagavond. We komen dan bij elkaar bij een van de tieners
thuis of op de pastorie in een van onze parochies. Het doel van deze Tienergroep is dat wij tieners een plek willen geven waar ze zich thuis kunnen voelen,
waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze iets kunnen leren over God. We hebben
iedere Tieneravond een thema. Rondom dat thema gaan we bidden, spellen
doen, zingen en natuurlijk bij goed weer hebben we buiten sport en ontspanning.
Wij starten in het nieuwe schooljaar weer in september. Dus mede namens het
kernteam van harte welkom bij de Tienergroep!

OPENING
SUMMMERTIME

Juni 2019

De Gennepenaar

GEDOOPT

Jahnoa Langen,
dochter van Ferdinand Langen
en Debbie van den Woldenberg

Chevaé Amanupunnjo,
dochter van Chesney Amanupunnjo
en Sabrina Martodihardjo
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SFEERVOL PRINSENGRACHTCONCERT
KERKELIJKE HARMONIE UNITAS ET FIDELITAS
Afgelopen zondag was een bijzondere dag voor Stefan
Vloet, regerend Prins van de Koninklijke Génnepse Vastelaovendclup 't Bombakkes. Ter ere van zijn uitverkiezing als
Prins 2019, organiseerde de Kerkelijke Harmonie Unitas et
Fidelitas in de Groene Gracht een heus Prinsengrachtconcert
nabij het werkpaleis (Brasserie 't Geveltje) van de Hoogheid en zijn Prinses Ankie.
Erg warm, maar de kinderen vonden verkoeling in de fonteinen terwijl de ouders genoten van een verkoelend drankje.
Manoek van Ooijen deed haar publieke D-examen voor
een heuse jury en veel publiek. Ze is glansrijk geslaagd!
Proficiat Manoek met dit prachtige resultaat.
Ook onze felicitaties aan Freek, Jet, Hanna, Mirke, Jarno
en Kaate, die net als Manoek hun muziekdiploma in
ontvangst mochten nemen.

EEN VAN DE MEEST BIJZONDERE PLEKKEN IN GENNEP
Gennep is mooi en een mooie, rustige en historische plek
is het kerkhof bij de Oude Martinustoren. Het ligt er uitermate goed verzorgd bij. En dat komt niet zomaar uit de lucht
vallen. Een keer per maand op donderdagochtend komt
er een groepje mannen en vrouwen samen om de tuin te
verzorgen. Maar zoals bij vele vrijwilligersgroepen vallen
er mensen af vanwege ziekte of ouderdom.
Dus, als je van tuinieren én van gezelligheid houdt, meld
je dan aan bij Dré Jetten:
Tel.: 0485-540 862 of mob.: 06 - 40 30 77 05

De Gennepenaar
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DE GROES – GROENE LONG VAN GENNEP

De groene long van Gennep en met enige regelmaat ook hét
evenemententerrein van onze stad. Dat is de Groes. Prachtig
gelegen in het hart van Gennep vormt dit stukje grond een
belangrijke schakel tussen natuur en activiteiten. In het verleden gebruikt als sportpark is de Groes tegenwoordig voornamelijk een groot grasterrein in ons centrum. Tenzij dat er iets te
doen valt: denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Flamingo's Volleybalfeesten van Volleybalvereniging Flamingo's '56, de Samenloop voor Hoop Gennep in 2018, het 200 jarig jubileum van
Harmonie Unitas et Fidelitas Gennep of het vuur na afloop van
de St. Martinusoptocht met het St. Martinus-Gilde Gennep.

De Groes is eigendom van de RK parochies H. Martinus en H.
Norbertus. Het kerkbestuur hecht waarde aan de maatschappelijke functie die het terrein heeft bij allerlei evenementen.

Vandaar dat wij ons stukje grond graag ter beschikking stellen
voor activiteiten die bijdragen aan de saamhorigheid in onze
gemeenschap. Dat mag wat het kerkbestuur betreft zelfs wat
vaker: wellicht is de Groes dus ook iets voor uw activiteit?
Voor het organiseren van evenementen gelden enkele
gebruiksvoorwaarden, o.a.:
•

Het evenement heeft bij voorkeur een maatschappelijk belang. Uiteraard worden activiteiten met een
commercieel karakter niet uitgesloten, echter gelden
hiervoor enkele aanvullende (financiële en juridische)
voorwaarden.

•

De organisatie is verplicht als goed huisvader voor de
grond te zorgen en te voldoen aan de door de gemeente
Gennep gestelde eisen van de evenementenvergunning.

•

Bij evenementen in het weekend of op feestdagen moet op wens van het kerkbstuur de mogelijkheid bestaan tot het organiseren van een H. Mis als
onderdeel van het programma.

•

De organisatie dient de naam van de ‘RK parochies
H. Martinus en H. Norbertus’ te vermelden in/op alle
publicaties voor het evenement.

Voor meer informatie over het gebruik van de Groes kunt
u contact opnemen met pastoor Kessels of een van onze
kerkbestuursleden.
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DANKVIERING EN AUTOZEGENING ZONDAG 30 JUNI A.S.
Zondag 30 juni is iedereen van harte welkom bij de Dankviering om 10.00u in de H.Martinuskerk, opgeluisterd door
ons kinderkoor! In het bijzonder welkom zijn alle kinderen
(en ouders) die in onze kerken het Doopsel, de 1e H. Communie
of het Vormsel hebben ontvangen.
Aansluitend aan de Eucharistieviering wordt er buiten koffie, thee of ranja geschonken op ons mooie kerkplein. Vervolgens worden alle vervoersmiddelen gezegend.
Met name willen wij Martien Janssen, Hënry Hopmans en
alle vrijwilligers bedanken voor de hulp bij de organisatie
van de Autozegening.

De Gennepenaar
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1e INTERRELIGIEUZE ONTMOETING EEN GROOT SUCCES

Zondag 16 juni was het Vaderdag, maar er was meer. In het
kader van ‘Het Jaar van de Ontmoeting’ werd in de Groene
Gracht bij het Jan Lindersplein een Interreligieuze Ontmoetingsdag georganiseerd. Een beetje onwennig, zo’n religieuze
dag, maar het werd een prachtige middag, die ook goed werd
bezocht. Vooraf waren de diverse marktkramen met lekkers en
mooie dingen te bezoeken. Na de opening door burgemeester
de Koning was het een middag met ontmoeting en kennismaking, waarbij vooral ook duidelijk werd hoe bijzonder Gennep
is én zeker al honderden jaren is. Een stadje waar mensen die
‘anders’ zijn warm worden ontvangen en vredig met elkaar
wonen. Dit kwam in verschillende bewoordingen steeds terug
in de warme woorden van de Gennepse Imam El Ghazi, dominee Fechner van de Protestantse gemeente Gennep en domina Aipassa-Moppies van de Molukse kerk in Gennep.

Molukse muziekgroep Tifa met hun ouderenkoor en natuurlijk kinderkoor de Muzieknootjes o.l.v. Jacqueline Fijnaut. De
familie Trumpie verzorgde op verschillende momenten en in
verschillende samenstellingen de zang. Al met al een mooie
middag, waarover enkele Duitse toeristen opmerkten dat zij
zich zoiets in hun woonplaats niet zomaar konden voorstellen.
Die kunnen we als Gennep in onze zak steken.

Namens de katholieke kerken sprak pastoor Kessels en het laatste woord was aan pater kees de Bruin van de Paters van de H.
Geest (Spiritijnen). Hij stelde twee Afrikaanse priesters voor.
Daar waar vroeger veel Nederlanders missiewerk gingen doen
elders in de wereld, komen nu priesters vanuit heel de wereld
missiewerk in Nederland doen. Ondanks de zeer korte tijd dat
de priesters Patrick Ezeonwu en Eugene Quame konden zij
zich al in keurig Nederlands aan de aanwezigen voorstellen. De
muzikale omlijsting van de middag lag in handen van een gevarieerd gezelschap. Zang van Cheers o.l.v. Steven Gerrits, de

CARLA KERSTEN & CHARLES SCHOEMAKER
GEÏNSTALLEERD ALS KERKBESTUURSLEDEN

Het kerkbestuur mocht op 21 mei jl. de nieuwe deken
van Venray verwelkomen in Gennep. Deken Ed Smeets
was tijdens de vergadering aanwezig om Carla Kersten
en Charles Schoemaker te installeren als nieuwe kerkbestuursleden. Met de rechterhand op de Bijbel legden
de nieuwe kerkbestuursleden de eed af tijdens een korte
plechtigheid. In het kerkbestuur zal Carla zich vooral bezig gaan houden met liturgische zaken en daarmee dus de
pastoor ondersteunen bij de voorbereiding van vieringen,
zoals ze dat nu bijvoorbeeld al heeft gedaan bij de Interreligieuze Ontmoeting. Charles neemt de verantwoordelijkheid voor onze gebouwen en bijbehorende werkzaamheden op zich, hij is de laatste maanden al volop actief
geweest om samen met Monumentenwacht in beeld te
brengen welke onderhoudswerkzaamheden aan onze
kerkgebouwen en de pastorie nodig zijn
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DAGBEDEVAART NAAR
DE HEILIGE APOLLINARIS IN REMAGEN (D)
Hartelijk welkom in Remagen op de Holland-Dag!
Op maandag 29 juli is weer de mogelijkheid om deel
te nemen aan de dagbedevaart naar de Apollinariskerk
in Remagen, om Gods zegen op voorspraak van de
H. Apollinaris te ontvangen.

lichamelijke en geestelijke ziekten, ook zorgen die “in ons
hoofd” zitten. Volgens het jaarthema “Mij geschiede naar
Uw Woord!” roepen wij hem in dit jaar ook daarvoor aan,
dat we - zoals Maria, de moeder van de Heer en van de Kerk
- kunnen en willen zeggen: “Mij geschiede naar Uw Woord!”
Maandag 29 juli: een dag voor de Nederlanders
Op deze “Holland-Dag” zijn alle vieringen in het Nederlands.
Programma:
7.15 uur

In deze kerk, ongeveer 20 km ten zuiden van Bonn, op een heuvel 50 meter boven de Rijn, wordt sinds 1164 de Heilige Apollinaris vereerd. Apollinaris was in de 2e eeuw bisschop van Ravenna en is daar als martelaar gestorven.
De verering van de heilige Apollinaris vindt vooral plaats tijdens
de jaarlijkse grote “Apollinariswallfahrt”, dit jaar van 20 juli tot
en met 4 augustus. Gedurende deze twee weken komen zo’n
11.000 pelgrims naar de vieringen.
Na elke Eucharistieviering of elk lof is er voor
ieder de gelegenheid om
persoonlijk de zegen op
voorspraak van de heilige Apollinaris te ontvangen. De relikwie (een
gedeelte van het hoofd
van de heilige Apollinaris) is geplaatst in een
zilveren borstbeeld. Dit
borstbeeld wordt door
de priester (of diaken)
boven het hoofd van de
pelgrim gehouden geplaatst, waarbij een zegengebed
wordt uitgesproken. Men kan de zegen voor zichzelf ontvangen of plaatsvervangend voor een ander die er zelf
niet bij kan zijn. (meer info via www.apollinariskirche.de)
Waarvoor wordt de heilige Apollinaris aangeroepen?
Vroeger werd de heilige Apollinaris vooral aangeroepen om
genezing te verkrijgen bij epilepsie. In de laatste jaren roepen
wij hem vooral aan met betrekking tot ziekten in het hoofd:

Vertrek vanaf kerkplein Mook

7.30 uur

Vertrek vanaf kerkplein Ottersum

9.30 uur

Aankomst te Remagen

9.45 uur

Rozenkrans

10.30 uur
		
		
		
		

Mooi opgeluisterde Eucharistieviering		
met aansluitend persoonlijke zegen.
Daarna worden alle pelgrims in klooster
en tuin gastvrij ontvangen met soep 		
en brood of koffie met gebak.

15.00 uur
		
		

Pelgrimslof met voordracht en
aansluitend persoonlijke zegen.
Daarna “Kaffee & Kuchen”

17.30 uur

Vertrek uit Remagen

20.00 uur

Aankomst in Ottersum / Mook

Deelname
• Aanmelding: via de parochietelefoon 06-23766873
(Vera Dijkman).
•

Vervoer: dit regelen we met eigen auto’s. Bij aanmelding daarom graag aangeven of u kunt rijden en hoeveel personen er daarnaast nog mee kunnen als passagier. De chauffeur krijgt de benzinekosten vergoed.

•

Kosten: € 20,- pp., contant te voldoen op de dag zelf.

•

Eten en drinken worden door het klooster aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage. U hoeft dus zelf
niets mee te nemen, tenzij u een dieet heeft.
Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Pastoor Martinus

De Gennepenaar
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KOREN EN DIENSTEN
Za
29-06 16.00 uur
		17.45 uur
Zo
30-06 10.00 uur

Norbertuskerk		
Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk		Samenzang
Martinuskerk
Dankviering communicanten en vormelingen,
opgeluisterd door ons Kinderkoor.
Aansluitend de jaarlijkse autozegening.

Za
Zo

Norbertuskerk		
Martinuskerk

06-07 17.45 uur
07-07 10.00 uur

Samenzang
Dameskoor

Za
13-07 16.00 uur
		17.45 uur
Zo
14-07 10.00 uur

Norbertuskerk		
Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk		Samenzang
Martinuskerk
Herenkoor

Za
Zo

Norbertuskerk
Martinuskerk

20-07 17.45 uur
21-07 10.00 uur

Samenzang. Koffie na de Mis.
Samenzang. Koffie na de Mis.

Za
27-07 16.00 uur
		17.45 uur
Zo
28-07 10.00 uur

Norbertuskerk		
Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk		Samenzang
Martinuskerk
Samenzang

Za
03-08 17.45 uur
Zo
04-08 10.00 uur
			
Za
10-08 16.00 uur
		17.45 uur
Zo
11-08 10.00 uur

Norbertuskerk		
Martinuskerk

Za
Zo

17-08 17.45 uur
18-08 10.00 uur

Za
24-08 16.00 uur
		17.45 uur
Zo
25-08 10.00 uur

Samenzang
Samenzang

Norbertuskerk		
Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk		Samenzang
Martinuskerk
Samenzang
Norbertuskerk
Samenzang. Koffie na de Mis.
Openluchtmis bij Mariakapel (H. Mis in de kerk vervalt)
Norbertuskerk		
Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk		Gregoriaans koor
Martinuskerk
Samenzang

Tevens is er iedere woensdagmorgen om 9.00 uur een H.Mis met aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het weekend ervoor anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een
H.Mis  in Norbertushof, Kleermakersgroes.

BEIDE PAROCHIES:

Pastoor: G. Kessels, 				
Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, 			
T (0 485) 5118 88,				

Kosten misintenties door de week: € 10 ,Kosten misintenties weekend: € 20 ,Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor.

E info@parochie-martinus-gennep.nl		
St. Martinuskerk, Martinushof 2 Gennep
Kantoor:
Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:
Andere bet.:

Via pastoor, Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88
www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl
via pastoor
NL 9 5 RABO 0135 036119
NL 74 RABO 0135 0353 33

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep
Kantoor:
		
Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:

Do 18.45-19 .45 u. in het kantoor van de kerk,
Norbertplein 1, 6 591 XA Gennep, T (0 485) 51 51 0 0
www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
Via M 06 24 59 33 85
NL 61 RABO 0140 6106 42
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VERKOOP 1E OORKONDE CROWDFUNDING

Op dinsdag 16 april j.l. werd de 1e oorkonde gesponseerd
door mevrouw Joke Gietemans. Ze stelde een prachtig
bedrag ter beschikking en opende daarmee onze actie
voor de renovering van ons kerkorgel in de H. Martinuskerk. Joke een bekende verschijning in Gennep. Ondanks
het feit dat ze wat moeilijk ter been is, is ze een bekende
verschijning op kienfeestjes en koorrepetities. Natuurlijk
kennen veel Gennepenaren haar als de voormalige juf
van groep 4 van de Maria Gorettischool!

1 AUG.2019 € ??????

1 JULI 2019 € ??????
1 JUNI 2019 € 800,00

Joke Gietemans krijgt de 1e oorkonde overhandigd van
Charles Schoemaker
U bent natuurlijk benieuwd naar de stand van de financiële thermometer. Wij kunnen u met trots vertellen dat
we de € 800,00 zijn gepasseerd en de actie loopt nog
door, voorlopig tot de eerste week van augustus.
U hebt dus nog de mogelijkheid om deel te nemen en eigenaar
te worden van een “stukje orgel” en zo’n prachtige oorkonde!
Als kerkbestuur, danken wij alle deelnemers van harte!

Wilt u nog in het bezit komen van een croudfunding oorkonde dan kan dit o.a. nog op de volgende manier: Stort € 10,00
op bankrekeninnummer NL74RABO 0135 0353 33 t.n.v.
RK parochie H. Martinus met vermelding van de gewenste
naam
Onze hartelijke dank!!!
Het kerkbestuur

De Gennepenaar
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DE GOUDEN DRAAD (9)
“Dauwtrappen” met Hemelvaart doen er velen en ook wij
wandelden al vroeg met een mooie groep naar Mat Janssen
op de Iesheuvel. Er deden daar zo’n 140 mensen mee aan
de H. Mis in de openlucht. Veel meer dan zondags in de
kerk… wat is dat toch? Komt het omdat er geen drempels
liggen en er geen strakke muren omheen zitten? In deze
tijd wandelen er ongelooflijk veel mensen, ook in onze eigen
prachtige omgeving. Of over eeuwenoude pelgrimspaden
in het buitenland, naar Rome of Compostella. Doordat er
zoveel mensen over datzelfde pad lopen, verandert het
steeds een beetje en past de route zich aan.

blijf je stilstaan? Soms ontmoet je mensen die een tijd met
je meelopen, van diens ervaringen je leert. Of zijn er mensen
die je in de weg lopen. Of kom je mensen toevallig tegen
die een tijdje jouw rugzak dragen en je de weg wijzen.
Tegenwoordig hebben we googlemap, een zeer handige
wegwijzer. Maar of het de goede, juiste weg kiest, kun
je daar niet op zien. Wel in wijze boeken, zoals het boekje dat ik kreeg van Dag Hammarskjöld, Zweeds diplomaat en secretaris-generaal van de VS. Hij schreef in het
manuscript ”Merkstenen” (pas na zijn dood gevonden):
“Anderen vinden rustplaatsen op hun weg, in de zon waar
ze elkaar ontmoeten. Maar dit is jouw weg en het is nu,
nu dat je niet mag falen. Schrei, als je kunt, schrei… maar
klaag niet. De weg koos jou – en je moet dankbaar zijn”.
Maar de állerbeste wegwijzer voor iedereen is Jezus, die
de weg is naar waarheid en echt zielsgelukkig leven”.
Annette Jetten Sevriens

DAUWTRAPPEN 2019

Zo is het ook in ons leven, wij lopen in de voetsporen van onze
voorouders. Wij gaan verder op de inzichten en ontdekkingen die zij gedaan hebben. Onze (groot)ouders gingen
massaal naar de kerk, het hoorde vanzelfsprekend bij hun
leven, hun gewoontes, hun cultuur. Maar wandelen heb ik
hen nooit zien doen: geen tijd, er moest gewerkt worden.
Tijden veranderen en niets blijft hetzelfde. Niets? Maar
hoe zit dat dan met het diepe verlangen wat in ons mensen
aanwezig is? In het leven gaat ieder z’n eigen weg. Elke keer
ontdek je weer iets anders, zie je een ander vergezicht,
loop je tegen onverwachte hindernissen op, valkuilen, ondoordringbare stukken of loopt de weg dood. Soms moet
je keuzes maken, ga je links of rechts af of rechtdoor of

De Gennepenaar

11

OPENLUCHTMIS
BIJ MARIAKAPEL
AAN DE TOUWSLAGERSGROES

Omdat de bisschop van ons mag verwachten dat wij met de
grootst mogelijke waardigheid omgaan met de heilige Communie willen wij met nadruk de boodschap van de katholieke Kerk
omtrent het uitdelen en ontvangen van de heilige Communie
hier vermelden:
“Katholieke bedienaren dienen de Sacramenten alleen
geoorloofd toe aan katholieke christengelovigen, die ze
eveneens alleen van katholieke bedienaren geoorloofd
ontvangen.” (Codex van het Canonieke recht, nr. 844)
Deze tekst zegt ons dus:
1. Dat het uitdelen van de heilige Communie in ons bisdom en
dus ook in onze Gennepse parochies -of dat nu in onze kerken
(H. Martinus en H. Norbertus), in Norbertushof, in de Mariakapellen of waar dan ook in Gennep gebeurt- alleen gedaan mag
worden door priesters en diakens van de katholieke Kerk
en zij die een door de bisschop goedgekeurde benoeming
hebben ontvangen. Dit geldt ook voor de andere sacramenten binnen de Katholieke Kerk.
2. Dat alleen katholieke gelovigen de sacramenten in de
katholieke Kerk, bijvoorbeeld de heilige Communie of de
Ziekenzalving, mogen ontvangen.

Jaarlijks rond het hoogfeest van

MARIA-TEN-HEMELOPNEMING

vieren we de Openluchtmis
bij de Mariakapel a/d Touwslagersgroes
Dit jaar zal dat zijn op zondag 18 augustus om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!

DE HEILIGE COMMUNIE
UITDELEN EN ONTVANGEN
BINNEN DE KATHOLIEKE KERK
Onze bisschop, Mgr. H. Smeets,
heeft in een brief (februari 2019)
alle pastoors en kloosters in het
bisdom Roermond gevraagd om
in hun parochiegemeenschap of
klooster met de grootst mogelijke waardigheid om te gaan met
de heilige Communie.
Het uitdelen van de heilige
Communie komt in principe
alleen de priesters en diakens toe. Maar de priesters kunnen daarin bijgestaan worden door andere
katholieke gelovigen. Deze
taak kan per viering worden verleend door een zegening van de betreffende man of vrouw, voor het Lam
Gods. Daarnaast kan iemand voor langere tijd deze taak
vervullen, door een schriftelijke benoeming van de vicarisgeneraal, gevolgd door een officiële aanstelling door het bisdom of de pastoor van de parochie. Mocht u interesse hebben
om in onze parochies (H. Norbertus en H. Martinus) deze taak
te vervullen, neemt u dan contact op met ondergetekende.

Namens onze Kerk en daarmee onze bisschop wil ik u vragen
zich te houden aan deze voorschriften. Mocht u hierover
vragen of onduidelijkheden hebben of wilt u gewoon eens
praten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij
op. De koffie staat klaar!
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Pastoor Kessels

RELIGIEUS MUSEUM “DE CRYPTE”
Zuid Oostwal 33, 6591 DK Gennep
Vanaf 2e Paasdag is De Crypte onder de St. Martinuskerk in
Gennep weer wekelijks geopend. Dit unieke museum herbergt
een verzameling van allerlei godsdienstige uitbeeldingen zoals nonnen in originele kledij. Indrukwekkend ook zijn de vierhonderd Mariabeelden uit verschillende landen, tweehonderd gebedssnoeren, vier bijzondere tapijten/lopers met als
topper de uitbeelding van het leven van Mozes. En die is zeker een bezoekje waard. Deze Mozes-loper stamt uit de periode 1890-1896 en lag op het priesterkoor van de St. Jozefkerk
van de paters Redemptoristen in ’s-Hertogenbosch. De Crypte
kreeg deze uit twee delen bestaande loper in 1983 bij de opening van het museum in bruikleen. Hij bevat 14 taferelen over
het leven van Mozes, beginnend bij de geboorte en eindigend
bij zijn dood. Herkenbare taferelen zoals het mandje op de Nijl,
doortocht door de Rode Zee, Manna of De Tien Geboden zijn
bijna levensecht uitgebeeld. Als u van plan bent hier meer over
te weten te willen komen; er is door deken Huisman een handig boekwerkje uitgegeven dat in het museum tijdens de openingstijden te koop is.
Het museum is t/m de laatste zondag van september elke zondag geopend van 14.00-17.00 uur. Groepen kunnen op aanvraag ook op andere dagen terecht. Daarvoor kunnen ze contact opnemen met de secretaris:
F. v.d. Ven, T 540622; E francienvandeven@home.nl.
Entree: volwassenen € 2,50 en kinderen t/m 12 jaar € 1,00.

De Gennepenaar

BROODBAKCLUB
In het 'Jaar van de Ontmoeting' is het project ‘de Broodbakclub’ van start gegaan. Wil je meedoen en mensen uit
andere culturen ontmoeten? Of meer info? Stuur een mailtje
naar: broodbakclub@gmail.com. Er zal in de open lucht brood
worden gebakken tijdens diverse evenementen in Gennep en
met zelfgemaakte ovens. Zo ga je het publiek verrassen met
bijzondere en geurige broodjes uit de diverse culturen.
Zie voor evenementdata de website:
www.evenementengennep.nl/jaar-van-de-ontmoeting

De broodbakclub zoekt
bakkers en bouwers
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UITNODIGING
KEVELAERTOCHT 2019
Vrijdag 6 september is het zover!
7.00 u bij het DAC Stiemensweg Gennep. Ontvangst met
een kopje koffie of thee.
7.30 u is er een korte openingsviering geleid door Tiny School
en Juul Gerits. Zorg ervoor dat je je vóór 7.30 uur aangemeld
hebt, zodat we bijtijds met de dienst kunnen beginnen. Mensen
die later komen, zullen moeten wachten tot de dienst klaar is.
8.00 u Vertrekken we. Zoals alle vorige jaren lopen we het
eerste half uur in stilte.
10.30 u Een koffiestop in Siebengewald bij mevr. Diny Creemers
in de tuin.
Ook zijn we weer op zoek naar cakebaksters voor de Cake
stop in Siebengewald. Stop bij de cake een briefje met je
naam en vermeld eventueel ook wat voor soort cake het is.
13.30 u Bij Niederhelsum bij Bioboer Büsch voor onze lunch.
Zelf een lunchpakketje meebrengen. Voor iets te drinken
wordt gezorgd, te weten een kop koffie of thee en iets fris.
Korte stop in het Zwijnenbos, waarna we aankomen bij de
kapel voor de slotviering, geleid door Tiny School.

We zijn op zoek naar het brood uit alle
culturen in Gennep en de verhalen die erbij
horen. De broodbakclub gaat ovens
bouwen en broden bakken bij bijzondere
gelegenheden. Het project eindigt met een
groot bakfeest in oktober.

Doe je mee? Denk je mee?
Bouw je mee?
Stuur een mailtje naar:
broodbakclub@gmail.com

Na de dienst is het nog een korte wandeling naar Kevelaer, waar we om 18.00 u verwacht worden bij restaurant
Alt Derp, Hauptstrasse 63 voor ons diner. Drankjes voor
eigen rekening. Eet je liever vegetarisch, laat het mij dan
uiterlijk twee weken weten vóór de tocht, zodat ik het nog
kan regelen bij het restaurant.
20.00 u vertrekt de bus vanaf Peter Plumpeplatz, die ons
weer terugbrengt naar Gennep.
20.30 u/21.00 u Aankomsttijd in Gennep bij het DAC,
afhankelijk van hoe snel de bus kan vertrekken.
Opgeven kan tot 15 juli bij Ingeborg Scheepers, via de mail:
ingeborgscheepers@gmail.com of tel. 06 203 01 205.
Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet meer mee willen
of kunnen lopen, laat het mij dan weten, dan schrap ik je van
de lijst.
Vriendelijk verzoek om de bijdrage à € 35,00 voor zondag
4 augustus over te maken op bankrekeningnummer
NL72RBRB0939656361 o.v.v. “Kevelaer”.
Mocht je, na betaling, onverhoopt toch verhinderd zijn om
deel te nemen, wanneer je vóór 15 augustus annuleert,
restitueren wij een gedeelte van het overgemaakte bedrag. Helaas zullen wij wel € 15,00 in moeten houden voor
reeds gemaakte kosten.

De broodbakclub
is een
initiatief
De broodbakclub
is een
initiatief
vanvan
Cokkie
Cokkie
van Leeuwen
| Frutti
Confetti
van Leeuwen
| Frutti
Confetti
b.g.v.
'Jaar
Gennep2019
2019
i.h.k.v.
Jaarvan
vande
deOntmoeting',
ontmoeting Gennep

Weten jullie nog iemand die zou willen meelopen? Nodig
hem of haar dan vooral uit, er is nog plaats.
Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn.
De Kevelaercommissie
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WELKOM BIJ SUMMMERTIME
Afgelopen zaterdag werd de aftrap verricht van de 12de
editie van Summmertime, het oergezellige festival dat
Gennep ook nog de komende 9 weken in zijn greep zal
houden. Sowieso is er elke zaterdagmiddag vanaf 14:00u
op de Markt voor het historische stadhuis van alles te
doen op het gebied van muziek, kunst, dans, show en
theater. Daarnaast kunt u op 5 avonden ook nog genieten
van een prachtig avondprogramma. Op de website van
Summmertime, www.summmertimegennep.com, is steeds
het meest actuele programma te volgen.
Trio C tot de Derde beet het spits af, daarbij gadegeslagen
door een grote schare toeschouwers en dat had niet alleen
met het bijzonder fraaie weer te maken!

GENNEP – VIERDAAGSESTAD
Op de derde dag van de Nijmeegse 4daagse, dit jaar is
dat donderdag 18 juli, doen de 50 km lopers ook ons
mooie stadje aan. Op de Markt worden ze dan officieel
ontvangen door het College van B&W, die voor deze gelegenheid ook weer een groot aantal gasten, waaronder
veel Gennepenaren heeft uitgenodigd, om deze feestelijke
gebeurtenis van nabij mee te vieren.

VOLGENDE EDITIES
In 2019 zal ‘de Gennepenaar’ verschijnen op de data:
14 augustus, 25 september, 30 oktober en 18 dec.
De kopij dient telkens in de week ervoor op de woensdag
te worden aangeleverd: voor de volgende editie is
de deadline dus woensdag 7 augustus.

AGENDA 2019

Wilt u meer zien van de
(andere) deelnemers kunt
u terecht in Milsbeek
waar alle 40 km wandelaars via de Langstraat
en de Zwarteweg onze
gemeente aandoen. In
totaal zullen die dag zo’n
30.000 deelnemers door
onze gemeente wandelen.

Zo. 30 juni 10:00u

Autozegening/kerkplein

Zo. 07 juli 10:00u
			

Radwandertag
Vertrek vanaf de Markt

Do. 18 juli 08:00u

Doorkomst 4Daagse

Ma. 29 juli 07.15u
			

Dagbedevaart H. Apollinaris
Holland-Dag in Remagen (BRD)

Openluchtmis a/d Groes
Zo. 18 aug. 10:00u
			Mariakapelletje
Za. 24 aug. 10:00u

Tuinsale Martinuskerk

Vr. 06 sept. 07:00u

Kevelaertocht

Zo. 08 sept. 09:00u

Niersdal Survival Run

Za. 14/Zo. 15 sept.
			

Open Monumentendag
o.a. Martinuskerk en -toren

COLOFON
Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01

* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T (0485) 51 19 83

Redactie:
E info@parochie-martinusgennep.nl of
redactie@printmarkt.eu

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu
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